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APRESENTAÇÃO 

Este anexo divulga textos publicados nos blogs, de autoria de críticos 

conceituados no Brasil e no exterior que escreveram sobre a artista. É o embrião de 

uma fortuna crítica, um ac ervo de críticas sobre a obra da artista.  

Antônio Bento, Aracy Amaral, Alceu Amoroso Lima, Alécio Cunha, Agnaldo 

Farias, Amélia Carmen Machado, Ane G.Tood, Byron de Quevedo, Bárbara Ariston, 

Cláudio Galeno, Cristina Ávila, Clarival do Prado Valladares, Celma Alvim, Casimiro 

Xavier de Mendonça, Célia Laborne Tavares, Frederico Morais, Elisa Mattos, Edmur 

Fonseca, Edilberto Coutinho, Fernando Cocchiarale, Fernando Ferreira ,Florence 

Berryman, Fritz Teixeira de Salles, Fernando Pedro da Silva, Ione Bernadete, Ivone luzia 

Vieira, Jacques do Prado Brandão, Júlio Assis, Jacob Klintowitz, José Geraldo Vieira, 

Jayme Maurício, José Guimarães Alves, Jésus Rocha, Lúcia Veado, Miranda Netto, 

Márcio Sampaio, Morgan da Motta, Mari'Stella Tristão, Luiz de Almeida Cunha, José 

Roberto Teixeira Leite, José Maurício Vidal Gomes, Leila Coelho Frota, Mário Pedrosa,  

Maria Alice Millet, Moacyr Laterza,  Maria Ângela Magalhães, P.Maticolle, Marília 

Andrés Ribeiro, Sérgio Rodrigues Reis, Srividya Natarajan, Olívio Tavares de Araújo, 

Pierre Weil, Pedro Paulo Cristóvão dos Santos, Pierre Santos, Paulo Campos 

Guimarães, P.M. Bardi, Roberto Pontual, Ramón Garriga Miró, Rocha Velho, Sérgio 

Maldonado, Sylvio Vasconcelos, Vera Pacheco Jordão, Walter Zanini ,Walter Sebastião 

e Walmir Ayala. (relação compilada por Eliana Andrés). 
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ANTONIO BENTO, CRÍTICO INCENTIVADOR DAS ARTES  

    

    

Fotos: arquivo pessoal 

 

Por ocasião da minha primeira exposição de arte abstrata no Rio de Janeiro, em 

1953, na Galeria do Instituto Cultural Brasil - Estados Unidos, o conhecido crítico de 

arte Antônio Bento, do Diário Carioca, escreveu o texto abaixo, motivo de grande 

incentivo para o meu trabalho. Guardei suas palavras com muita atenção, o que me 

motivou anos mais tarde a desenvolver esculturas baseadas nos desenhos daquela 

época. 

“O mérito maior que revelam os quadros de Maria Helena Andrés, 

principalmente os da última fase, reside no fato da pintora ter marchado por si mesma 

para a arte não representativa, na cidade de Belo Horizonte, onde, além de raras 

incompletas exposições, não há museus, gabinetes de estampas ou coleções privadas 

em que se encontrem quadros dessa tendência. Marchou para a abstração levada mais 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2013/10/antonio-bento-critico-incentivador-das.html
http://2.bp.blogspot.com/-Gegh3sj7oAw/UlHZ1RPHOiI/AAAAAAAAC70/ILpO6vrbjSI/s1600/terra+24+-+C%C3%B3pia.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-UPbjsyjYBhs/UlHZ7FTvITI/AAAAAAAAC78/Qo6FFT46qK4/s1600/terra+26+-+C%C3%B3pia.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-AbW5CXSXfTI/UlHZ-wkAwAI/AAAAAAAAC8E/0bq4n7QvGBc/s1600/Cidade+Iluminada+4+-+C%C3%B3pia.jpg
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pelo espírito de aventura e de pesquisa de um meio novo de expressão - do que 

propriamente por uma imposição do ambiente ou por simples conformismo. 

Tendo começado a fazer abstrações ou formas baseadas na realidade, como se 

vê de sua tela representando um rebanho no pasto, em breve Maria Helena Andrés se 

encontrava diante dos problemas específicos da pintura não-objetiva. 

Seus últimos quadros já denotam um progresso sensível, mostrando que a 

artista começa a manejar a linguagem abstrata, livremente, por si mesma, sem 

recorrer à gramática dos abstratos suíços ou dos concretos, em seus exercícios 

intermináveis de círculos, quadrados, triângulos, “confetes” multicores, feixes de 

linhas, tudo isso arranjado, com maior ou menor habilidade dentro do espaço 

pictórico. 

 

A artista procura agora estruturar suas composições dentro de ritmos ou de 

combinações de forças e cores menos estereotipadas que as concretas já conhecidas. E 

sabe desenhar com segurança, como se pode verificar pela série da “Via Sacra”. Alguns 

desses desenhos possuem uma grande pureza linear. E são, ao mesmo tempo, de uma 

qualidade arquitetônica irrecusável. Lembram esculturas de fio de ferro, pela nitidez 

com que se erguem no espaço, parecendo feitas para uma vida mais transcendente 

que a do simples desenho em preto e branco. As últimas composições da artista 

denotam uma segurança que não se encontra em muitos dos nossos abstratos de 

maior experiência. E revelam também uma sensibilidade apurada. Sente-se que a 

pintora tem alguma coisa a dizer na plástica abstrata, trazendo a sua contribuição a 

uma arte que requer autenticidade, pois do contrário não passará de um simples 

exercício acadêmico”. (Antônio Bento, Diário Carioca, Rio de Janeiro, setembro de 

1953)                                                                                   

 6 de outubro de 2013 

http://3.bp.blogspot.com/-lduuY9bH_cg/UlHaDsZAbEI/AAAAAAAAC8M/n9w01y9EkhQ/s1600/um+construtivismo+aut%C3%AAntico.pdf.jpg
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DA FIGURA AO ABSTRATO 

    

    

    

Fotos: arquivo pessoal 

Dando continuidade aos artigos dos críticos de arte que escreveram sobre o 

meu trabalho, publico aqui um depoimento de Jacques do Prado Brandão, conhecido 

intelectual mineiro: 

 “O primeiro traço marcante da personalidade de Maria Helena Andrés é sua 

extrema sensibilidade. Em seus desenhos e quadros, nas linhas que se desenvolvem 

marcando planos, nos contrastes de cores, sutis e delicados, encontramos a artista 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2013/09/da-figura-ao-abstrato.html
http://2.bp.blogspot.com/-4HFAqA7RS_k/Uj9gP171ZkI/AAAAAAAAC6o/_ijI4hNL3uE/s1600/terra+14+-+C%C3%B3pia.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-C2f8vg9cCKo/Uj9Z_jLOU7I/AAAAAAAAC50/ZbkeCIvRNrQ/s1600/terra+6+-+C%C3%B3pia.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-l7TNen-l_6A/Uj9a-o_zeqI/AAAAAAAAC6A/c7X6dkKv9Ks/s1600/terra+13+-+C%C3%B3pia.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-nTeZ6qoR65E/Uj9bBoFrfXI/AAAAAAAAC6I/01SVWU7gXJY/s1600/terra+9+-+C%C3%B3pia.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-XsTNSj1iBVk/Uj9bEUS95DI/AAAAAAAAC6Q/-3CjEJXDHuQ/s1600/terra+7+-+C%C3%B3pia.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ayZbn5Ks-yw/Uj9bHIe4hCI/AAAAAAAAC6Y/TKJyXdy5gPw/s1600/terra+17+-+C%C3%B3pia.jpg
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voltada sempre para o mundo exterior, sensível à inteligência da linha e ao inefável 

poder emocional da justaposição de dois matizes distintos.  

Quando das primeiras exposições do Grupo Guignard, que dividiu as artes 

plásticas em Minas num antes e num depois definitivo, aprendemos a distinguir os 

seus trabalhos pela exatidão minuciosa de seu lápis 

Em Guignard, mais do que um professor, Maria Helena Andrés encontrou a 

liberdade, a sua liberdade, podendo deixar que suas linhas seguissem em harmonia 

com a imaginação e o pincel, preso quase completamente ao anedótico, um campo 

mais amplo do domínio da cor. Desde então sua evolução foi rápida e segura. 

Trabalhando intensamente - onde quer que vá a pintora leva consigo lápis e papel para 

esboços e estudos - logo se projetou como um dos principais elementos do grupo e, 

em breve, via seus trabalhos premiados no Salão Nacional. 

Em exposições coletivas do Grupo Guignard e numa exposição com Marília 

Gianetti Torres, apresentou-se Maria Helena Andrés sempre com uma grande 

variedade de quadros que, para o observador não atento ao desenvolvimento da 

artista, poderiam sugerir um temperamento inquieto e sujeito às mais diversas 

tendências da pintura atual. No entanto, é bem o contrário o que sucede. Maria 

Helena Andrés é desses artistas que preferem seguir os impulsos naturais de seu 

temperamento do que submeter-se a tendências e escolas. Prefere trabalhar no 

sentido de um aprimoramento mais interior, evoluindo naturalmente, de acordo com 

sua sensibilidade, de um quadro para outro, do que tentar aprender fórmulas 

avançadas do momento. Naturalmente, sua fina sensibilidade não deixa de conhecer o 

que de autêntico existe nas mais variadas experiências estéticas, mas a artista refugia-

se no trabalho, defendendo-se assim das influências estranhas ao seu temperamento. 

A unidade que existe nas diversas fases de sua pintura é bem uma prova do que 

acabamos de dizer. Comparando dois períodos de sua pintura, aparentemente os mais 

diversos, vemos ressaltar as qualidades próprias da artista: o sentido de cor e de 

forma, o equilíbrio da composição a mais audaciosa. 

Sua fase lírica inicial, onde eram ainda bem visíveis os ensinamentos de 

Guignard, nas manchas de cor largas e colocadas em vibração, principalmente nas 

paisagens tendo por tema o Parque Municipal de Belo Horizonte, se a compararmos 

com uma fase bem posterior, de atmosfera noturna, já completamente livre da 
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presença do mestre, onde a artista raspava a superfície do  quadro e fazia predominar 

os amarelos e os marrons, podemos distinguir as relações de uma fase com outra, no 

domínio da composição e na segurança pessoal do tratamento. E se observarmos os 

seus desenhos, esta unidade ainda mais se destaca, nos dando a linha evolutiva de sua 

carreira até hoje. 

Desde os trabalhos iniciais, sob a direção de Guignard, Maria Helena Andrés 

vem caminhando de um grafismo de contornos exatos para uma caligrafia ideal dos 

objetos, que se revela inicialmente nos seus estudos da vida rural. Rápidos esboços, 

feitos na fazenda onde a pintora passa as suas férias, que servirão de incentivo 

primeiro para as mais ousadas abstrações. Esses desenhos, onde a mão acostumada a 

uma disciplina severa acompanha o objeto presente num traço firme e sensível, 

servem de base à criação de mundo de formas, onde a imaginação da pintora pode se 

expandir livremente dentro dos limites exatos da tela. 

Pois, Maria Helena Andrés parte sempre, mesmo nos quadros de puro jogo 

formal de cores e planos, de dados observados diretamente da realidade, extraindo 

deles oculta beleza e submetendo-os aos ritmos próprios de sua composição.       

Profundamente ligada à sua terra e à sua gente, com um raro conhecimento 

artesanal, delicada e sensível, Maria Helena Andrés é um dos valores novos de Minas, 

uma pintora de invulgar talento que se vai projetando firme e poderosamente como 

uma das expressões plásticas do Brasil." (Jacques do Prado Brandão, em “Maria Helena 

Andrés vista por Jacques do Prado Brandão”. Correio do Dia, Belo Horizonte, 20 de 

setembro de 1953) 

 

22 de setembro de 2013 

http://1.bp.blogspot.com/-5IsFkiRaHJE/UiH7XJ7UdoI/AAAAAAAAC5k/NcMGNuwa-Mg/s1600/C%C3%B3pia+(2)+de+P7230086.JPG
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DA ARDILOSIDADE DA LINHA  

    

    

Fotos: Maria Helena Andrés e arquivo pessoal 

 

Sobre a minha trajetória na arte, separei alguns depoimentos para este blog, 

dentre eles a crítica abaixo, de Agnaldo Farias: 

 “No Brasil a entrada em cena da abstração, coincidentemente ocorrida durante 

os anos cinquenta, quando o país trocava sua vocação agrária em favor de um perfil 

urbano/industrial, é um capítulo de matizes variados e que, a julgar pela ênfase na 

vertente geométrica sediada em São Paulo e Rio de Janeiro, dada pela historiografia 

das últimas décadas, resta muita coisa ainda a ser analisada e avaliada em termos mais 

condizentes. 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2013/08/da-ardilosidade-da-linha_31.html
http://3.bp.blogspot.com/-tktfXrdf_rU/UiCixHXcDeI/AAAAAAAAC30/yTcUbKaV1-g/s1600/C%C3%B3pia+de+P7230090.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-IpSMNwQp0A8/UiCi5Vfm-rI/AAAAAAAAC38/EYE8EZupj8g/s1600/C%C3%B3pia+de+IMAGEM+002.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-qf0if3-RjYs/UiCi_Khfv0I/AAAAAAAAC4E/L5uKii9g2eM/s1600/IMAGEM+002.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-syhbUMBRqXM/UiCjDCdCcVI/AAAAAAAAC4M/qVwcvzv_bHs/s1600/C%C3%B3pia+de+IMAGEM+001.jpg
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Se os cinquenta foram férteis para a arte brasileira em geral, anos que hoje 

figuram dentro da história da nossa arte, até ali não muito exuberante, como a década 

da nossa emancipação intelectual, em que o melhor da nossa produção passou a não 

depender mais de forças epifenomênicas como Segall, Guignard e Goeldi, foram 

igualmente decisivos na trajetória da nossa artista. 

   Expondo na Ia. Bienal Internacional de São Paulo, em 1951, suas pinturas e 

aquarelas calcadas no registro atento e delicado de cenas do cotidiano das Minas 

Gerais onde vivia, foi ali que Maria Helena Andrés presenciou o impacto da abstração 

geométrica, assistiu a premiação da obra vigorosa daquele que na altura era o seu 

maior representante, o suíço Max Bill, autor de “Unidade Tripartida”, peça que hoje 

integra o acervo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, e 

voltou sintonizada com o debate que a faria mudar o vetor de sua pesquisa. 

Paulatinamente ela foi se afastando, ainda que quase nunca por completo, de um 

contato mais direto com o mundo, da pele e das formas das coisas que ela, sempre 

com grande qualidade já vinha transformando num jogo de modulações cromáticas 

sobreposta a um processo gradativo de simplificação formal. Data dessa fase as cenas 

domésticas e rurais, o interior das casas, os bichos domésticos e pássaros, todos eles 

reduzidos a elementos geométricos, no mais das vezes puxados de uma só linha, como 

um impulso que se desata pela superfície de papel, ávido no fabrico de um mundo só 

dele. 

Aliás, essa desenvoltura do gesto de Maria Helena Andrés, que se afirmaria ao 

longo dos anos, e que inclusive se ampliaria por superfícies cada vez maiores, é uma 

qualidade que ela lapidou já no interior do Curso Livre do Instituto de Belas Artes de 

Belo Horizonte, onde, sob o comando de mestre Alberto da Veiga Guignard, tendo ao 

lado os talentos de Edith Behring e Franz Weissmann, ela estudou de 1944 até 1947. 

A justificada admiração pelas obras de Weissmann e de Amílcar de Castro, este 

último colega da nossa artista, obras de caráter mais do que exato, extraídas do metal 

ou do correspondente projeto traçado em linhas duras e despojadas, acostumou-nos, 

ou ao menos para aqueles não tão bem informados e que a bem dizer formam a 

imensa maioria, a pensar Guignard como um professor que a considerar a 

diafaneidade e leveza das atmosferas que ele próprio pintava, pregava justamente o 

oposto do que fazia: o peso e a incisividade da certeza. Também nesse sentido, 
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acompanhar a preciosa coleção de desenhos e croquis que a artista ciosamente 

conservou consigo, significará perceber um pouco mais sobre as possibilidades abertas 

pela lendária lição de Guignard obrigando seus alunos a desenhar com lápis de grafite 

duro, lápis que abre um sulco na fibra do papel, que deixa sobre ele uma marca 

indelével para além da trilha escura que ele vai depositando na razão da força 

empregada pela mão. 

Sob títulos prosaicos como “Mudança a cavalo”, “Figuras na rua”, “Boiadeiro”, 

“Interior de fazenda”, “Cena da via sacra”, assiste-se ao desenrolar contínuo, sem 

rupturas, de uma linha tão seca quanto suave, uma linha de nanquim magra como o 

gume de uma faca e que como tal separa os contornos de tudo o que encontra pela 

frente – casa, chão, cadeira, cruz; cavalo, cavaleiro, cabresto, arreio; boi, boiadeiro, 

vara, berrante-como se fosse possível fender a paisagem, retirar sua matéria mais 

estrita, mais rente, seu nervo ou seu osso. Se a linha é esquálida, o mesmo não se 

pode dizer da precisão de quem a leva na qualidade de um corte ininterrupto, que 

parece respirar apenas quando sua faina cessa. Mas o que antes nos fascina, o que 

enleva nossos olhos fazendo-os flutuar na cadência dada pelas linhas, é a delicadeza 

com que essa geometria, ciente das coisas e sobretudo de si própria, abandona-se ao 

flerte e ao devaneio da mão, inventando brincadeiras, deslizando para lá e para cá, 

deixando-se intrincar ao sabor de curvas íngremes e ângulos abruptos. Tudo isso, 

convém frisar, elaborado em papel de pequeno formato, área limitada e que convida 

ao olhar mais próximo, colado, um olhar acariciante, coerente com um traçado 

minucioso a um só tempo frágil e coeso, como teia de aranha ou arame dos insetos. 

Se a mudança de orientação por parte de Maria Helena Andrés, a opção por 

uma poética de extração construtiva não implicou, ao menos na década contemplada 

por essa mostra de agora, no abandono da figuração, o fato é que ela foi levada para 

mais longe, para uma região em que os motivos representados tornam-se mais e mais 

indifusos. Barcos, cidades e construções, em especial aquelas organizadas através de 

campos retangulares, eram as vagas referências, quase que os pretextos para a artista 

demonstrar a fecundidade da linha, simplificada em conjuntos justapostos de linhas 

verticais e horizontais, de que são exemplares magníficos os estudos para cidade 

iluminada, realizados a bico de pena branco sobre papel preto. 
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A fecundidade do desenho da nossa artista fica ainda mais patente nas 

esculturas, versões atualizadas da mesma família de desenhos contínuos elaborados 

naqueles anos. Os desenhos fechados, série de quadriláteros enunciados 

exclusivamente pelas arestas, linhas que se resolvem em ângulos e quadriláteros 

irregulares, sobrepostos entre si, revelam-se enfim formas retráteis; transpostos para 

o ferro, as linhas saltam no espaço, volumetrizam-se, despacham-se no espaço 

abraçando-se ao ar. Na qualidade de esculturas perdem a univocidade permitida por 

sua leitura no plano de papel. Postas no espaço, passíveis de serem observadas a partir 

de ângulos variáveis, cada um único desenho converte-se agora em vários, tanto 

quanto os pontos de vistas de alguém que se desloca ao seu redor. Cada escultura é, 

portanto, um desenho plural, prova conclusiva do ardil que todo desenho, desde que 

produzido por mão sábia, traz dentro de si. ” (Agnaldo Farias, Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da USP) 

As esculturas recentes, inspiradas em desenhos construtivistas da década de 

50, estarão expostas, de 5 a 8 de setembro na Feira ArtRio através da Galeria Lemos de 

Sá. 

Endereço: Pier Mauá, Av. Rodrigues Alves, n° 10, Saúde, Rio de Janeiro. Para 

mais informações entrar no site www.artrio.art.br. 

                                                                                    31 de agosto de 2013 
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A CONQUISTA DO ESPAÇO 

 

“A sonda norte americana Voyager 1, lançada em 5 de setembro de 1977, entra 

em um mundo até agora inexplorado, ultrapassando os limites do nosso Sistema Solar. 

Faz 35 anos que ela deixou a Terra e está há mais de 18 bilhões de km de nosso 

planeta. A Voyager 1 está prestes a se tornar o primeiro objeto de fabricação humana a 

ultrapassar esse limite e alcançar o espaço interestelar. Carrega um disco chamado 

“Voyager Golden Record” contendo imagens e sons representativos da história de 

nosso mundo: um gráfico com a posição da Terra no espaço, a estrutura do DNA, sons 

de animais, uma seleção musical e ainda mensagens em 55 línguas diferentes. ” (Jornal 

Hoje em dia, 6/9/2012) 

Relembro a minha fase de pintura espacial, realizada nos fins da década de 60, 

em meu atelier em Belo Horizonte. Em 1969, quando Neil Armstrong pisou na lua pela 

primeira vez, eu inaugurava uma exposição desses quadros no Rio de Janeiro. A 

semelhança das fotos publicadas pela mídia celebrando o evento com meus quadros 

espaciais despertou a atenção de jornalistas que foram me entrevistar sobre aquela 

coincidência. 

Transcrevo algumas críticas da época sobre a minha fase espacial: 

“O artista é o grande pioneiro, como sempre foi, da conquista universal. 

Quantas vezes descemos em Vênus com um poema? Quantas atmosferas foram criadas 

com a matéria pictórica, quantos azuis transpassados. E tudo num ato de amor, num 

voo, num desejo panorâmico de ver, conhecer e habitar de felicidade. 

Um destes artistas é a mineira Maria Helena Andrés, que exporá dia 5 na 

Galeria do Copacabana Palace, e que marca a primeira exposição de temas 

interplanetários”. (Walmir Ayala em “Os engenhos voadores”, Jornal do Brasil, Rio de 

Janeiro, 2 de agosto de 1969) 

“Maria Helena Andrés, sobretudo em suas grandes telas, com domínio perfeito 

da técnica, espatulada, organizada e rítmica, obtém efeitos de grande beleza 

cromática. São aparentes suas referências dramático-poéticas, de naves naufragadas 

ou aviões estraçalhados no espaço. ” (Aracy A. Amaral, São Paulo, 1968) 

“Maria Helena Andrés andou sempre adiantada em sua época, desenhando, 

pintando, escrevendo coisas que sequer seus contemporâneos pensariam ou 
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acreditariam, tais como suas naves e viagens interplanetárias. Dessas viagens pelo 

onírico às viagens reais pelo mundo, levou e trouxe conhecimentos que, numa troca de 

valores, consolidaram sua estatura de intelectual e artista, e uma filosofia de vida 

singular. Tem lugar definido nas artes plásticas do nosso país e é orgulho de todos 

nós. ” (Mari’Stella Tristão, Estado de Minas, 1988) 

“Por volta de 1964, Maria Helena Andrés, fundindo o significado simbólico das 

embarcações com chamamentos diretos da contemporaneidade, passou a figurar, na 

mesma crescente diluição quase abstrata, máquinas voadoras num universo de sonho 

e luminosidades metálicas. ” (Roberto Pontual, Rio de Janeiro) 

“Há muito familiarizada com os temas que sugerem caminhadas espaciais e 

aeronaves passeando o céu, a artista obtém na monumentalidade mural, um 

extraordinário efeito. Sobre uma imensa superfície azul repousa uma viagem. O 

percurso taticamente mantido sem insinuações explícitas, estabelece a possibilidade 

vital do voo criativo. O público caminhará à esteira do sonho. ” (Celma Alvim, 

apresentação do catálogo da exposição de pinturas realizada na Sala Manoel da Costa 

Athayde, Museu da Inconfidência em Ouro Preto, fevereiro de 19..) 

“Há uma longa fase de sua pintura em que os barcos, navios, se tornaram 

bastante visíveis. Depois, por volta de 1964, ela passou a figurar máquinas voadoras 

hoje cristalizadas numa pintura que se pode chamar de “figuração científica”, pois 

refletem a preocupação da artista pelos últimos acontecimentos da “era espacial”: os 

cosmonautas chegando à lua. Toda esta pintura reflete um temperamento sonhador, 

talvez um tanto romântico, com projeção de estados oníricos”. (Márcio Sampaio, 

“Maria Helena Andrés: Arte vivida dia a dia”, Revista Minas Gerais - Ano 1, nº 1, Belo 

Horizonte, março/abril de 1969). 

                                                                                   7 de setembro de 2012 
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MARIA HELENA ANDRÉS/LINHA/GESTO 

     

Fotos: Escultura: Euler Andrés | Pintura Concretista: Juninho Motta 

 

Maria Helena Andrés vem há mais de sessenta anos surpreendendo aqueles 

que dela esperam estilo fixo e coerência formal. Sua trajetória, marcada por saltos e 

rupturas criativas, pode ser vista como um exercício permanente de desprendimento 

das forças de continuidade ligadas aos mestres, à crítica, ao público e ao mercado. 

Com ela aprende-se que as rupturas não recomeçam do zero. São antes 

momentos em que o artista toma as rédeas da direção em que vai seu trabalho. 

Significam liberdade em relação aos outros e a si mesmo, mas não pressupõem 

abandono do já feito. 

O esforço curatorial esteve em realçar os elementos que perpassam e 

estruturam as diversas fases do trabalho de Maria Helena Andrés. A linha, que busca 

ordenar as coisas, construir razões gráficas, demandando da artista a disciplina da 

matemática, da música, da arquitetura. (Quem se debruça sobre uma de suas pinturas 

concretistas pode encontrar equações geométricas, fantasias de ritmos ou cidades 

iluminadas). E o gesto da ação espontânea, da liberdade corporal, do esvaziamento da 

mente que abre portas para o inconsciente. 

Buscamos desenhos há muito guardados, retomamos a passagem de Maria 

Helena pelo concretismo e expressionismo informal e chegamos até as esculturas 

atuais, que revelam as duas vertentes predominantes em sua obra: a construtiva, 

relacionada com a linha, e a expressionista, ligada ao gesto. Esse partido curatorial 

configurou a exposição em três núcleos principais: o concretista, primado da geometria 

na década de 1950; o primeiro gestual, que traz a chegada da artista na action painting 
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na década de 1960; e o contemporâneo, onde essas duas vertentes se desdobram em 

pinturas, desenhos e esculturas. 

Por razões diferentes, os três núcleos apresentam obras inéditas ao público 

brasileiro. Se, naturalmente, muito da sua produção recente está sendo exposta pela 

primeira vez, o mesmo acontece com vários desenhos da década de 1950, que, em 

pequeno formato, ficaram cuidadosamente guardados no acervo da artista, e com os 

grandes desenhos da fase de guerra, que, embora exibidos nos anos 1960 em museus 

nos Estados Unidos, na França e na Itália, têm agora sua primeira exibição no Brasil. 

Quem conhece a obra de Maria Helena pode estranhar aqui a prevalência do 

preto e branco sobre a cor e do desenho sobre a pintura. Mas em um trabalho em que 

a cor é elemento tão marcante, a exploração do desenho parece revelar sua estrutura. 

Em Maria Helena a cor nunca esteve completamente solta, mas engajada nos traços, 

seja nas embarcações, nos astronautas ou nas madonas. 

Pensando a transição da linha concretista para o gestual, Maria Helena disse 

certa vez que, ao jogar as cidades iluminadas no mar, elas viraram barcos – não por 

acaso à época da sua primeira viagem para o exterior, em 1961. Tal dissolução se fez 

pelas tintas: a pintura a óleo concretista enfatizava a precisão, a ausência de erro, 

sendo desestruturada primeiro pelo pastel, em desenhos de linhas mais sinuosas, para 

então chegar à transparência e espontaneidade do nanquim e do acrílico. 

Ao quebrar as linhas geométricas, Maria Helena se abriu para a ação corporal, e 

passou a atuar constantemente na ponte entre intuição e razão, corpo e mente. Em 

todas as suas obras pode-se encontrar essa dualidade, como um pendular contínuo 

entre a vontade de liberdade e a de construir amarras. Seus voos, por mais altos que 

fossem, na vida e na arte, sempre tiveram um ponto estável para onde regressar. 

O visitante da exposição é convidado a adentrar nesses voos, procurar seus 

movimentos mais fascinantes e seus portos mais seguros. Quem sabe não encontrará 

na linha mais reta o gesto impreciso da mão da artista, e na mancha mais borrada um 

pensamento aguçado e rigoroso? 
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Desenho: Arquivo de Maria Helena Andrés 

 

A linha aparece nos desenhos figurativos da década de 1950, que 

representavam cenas do cotidiano e da vida rural – os boizinhos, as lavadeiras, as 

colheitas, as crianças brincando – e cenas da via sacra. A busca da essência da linha, da 

forma e da cor conduziu às pinturas concretistas das Cidades iluminadas, estruturadas 

através de linhas horizontais e verticais. “Na pintura concretista eu preparava a tela de 

uma cor única, tirava com tira-linhas linhas paralelas que configuravam os postes de luz 

das Cidades iluminadas. ” 

 

Desenho Série de Guerra: Roberto Andrés 

 

A partir da década de 1960 surge o gesto, feito com a quina do carvão sobre o 

papel camurça, revelando a transparência do claro e escuro. Nessa fase gestual o 

desenho se estrutura na forma dos barcos, levando à libertação da rigidez concretista e 

ao encontro do expressionismo informal. A série de barcos conduz à série de guerra, 
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realizada em nanquim sobre o papel, denunciando a violência e a morte que acontecia 

nos porões da ditadura brasileira e nas intervenções imperialistas nos países do 

Terceiro Mundo. O trabalho Radioactive Ship marca essa fusão de séries, dos barcos 

com a guerra e também a fusão de técnicas: o desenho, a pintura e a colagem. 

A partir do ano 2000 Maria Helena faz uma releitura de sua trajetória e o 

gestual, que surgiu primeiro nos desenhos, se expande nas pinturas em preto e branco, 

realizadas em acrílica sobre tela. “A acrílica possibilita trabalhar a transparência em 

amplas telas, usando vassouras de esponja. A esponja, a vassoura, que encontro no 

cotidiano, são incluídas no meu trabalho. ” O processo de releitura conduz a artista a 

experimentar a escultura como um outro meio de expressão. Os desenhos 

concretistas, que surgiram dos boizinhos da fazenda, foram projetados por Elena 

Andrés Valle, executados em aço por Allen Roscoe, resultando nas esculturas 

construtivas. Recentemente, ela investiga uma forma mais livre para construir 

esculturas e encontra o papel encorpado para fazer “os enrolados”. Estes se tornaram 

maquetes para as esculturas orgânicas executadas em aço por Giovanni Fantauzzi. O 

trabalho criativo de Maria Helena Andrés continua em processo de investigação 

constante, acompanhando sua necessidade interior de se expressar através de 

diferentes meios e de estar em sintonia com as mudanças de seu tempo. 

Texto de Roberto Andrés Rolim e Marília Andrés Ribeiro, Curadores da 

exposição Linha e Gesto. 

                                                                                15 de dezembro de 2009 
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ENCONTRO COM RAMON GARRIGA MIRÓ  

    

    

    

Fotos: internet e arquivo 

Este depoimento de Ivana, extraído do seu diário de viagem, nos relata o 

contato que tivemos com Ramon Garriga Miró, o jovem professor de estética da 

Universidade de Madri. Naquela ocasião realizamos juntas uma exposição na Casa do 

Brasil em Madri, inaugurada no retorno da nossa viagem à Índia. 

 “Ontem, 22 de abril de 1987, foi a inauguração de nossa exposição na Casa do 

Brasil. 

Esteve presente Ramon Garriga Miró, professor de estética da Universidade de 

Madri. Foi logo dizendo uma porção de coisas sobre as pinturas de Maria Helena, que 

coincidiam com o que ela pensava e queria transmitir. Chegou a se entusiasmar e 

escreveu em seguida uma matéria para o jornal El País, principal jornal da Espanha. 

Quer também que, na volta de nossa viagem a Portugal, ela faça uma palestra durante 

http://memoriaseviagensmha.blogspot.com.br/2015/07/encontro-com-ramon-garriga-miro.html
http://2.bp.blogspot.com/-FrLGiCU6f_A/VZVtqAak5XI/AAAAAAAAERk/0osSZBOsIhk/s1600/MHA+Festival+jul+2010+408.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ke3sPemVwAg/VZVr-s5YMkI/AAAAAAAAEQs/e2Knt7dD6jo/s1600/download.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-PmeBTx3bgro/VZVsBN7xEPI/AAAAAAAAEQ0/yxJ67kyE0XM/s1600/download+(2).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-YpzG8KgpG5o/VZVsC6lEC8I/AAAAAAAAEQ8/BItLavWpBdY/s1600/download+(1).jpg
http://1.bp.blogspot.com/-5_1i1_YmOOk/VZVsF9RQBNI/AAAAAAAAERE/cztckFkcgM4/s1600/download+(4).jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Ji_kxRBuKWs/VZVscZ3ekJI/AAAAAAAAERM/-ovyg-9bZL0/s1600/download+(3).jpg
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sua aula. Prometeu também um contato com uma boa galeria para uma mostra 

individual de Maria Helena no futuro. 

Ramon Garriga Miró, o professor de estética, havia combinado que Maria 

Helena faria na sexta feira uma palestra em uma de suas aulas. Quando chegamos na 

quinta-feira à Escola de Arquitetura, Ramon estava nos procurando na Casa do Brasil. 

Mamãe falou em “portunhol perfeito” sobre sua trajetória artística, enquanto Ramon 

fazia comentários diante de cada slide. Seu entusiasmo era contagiante e transmitia 

energia para todos os presentes. Não era possível recusar o convite para dar uma volta 

junto com Ramon, pela região do Museu do Prado uma verdadeira aula de arquitetura 

e arte que recebíamos ao vivo, deste jovem professor. Andamos pelas ruas de Madri à 

noite, e a aula se estendeu até a madrugada. Foi uma experiência muito gratificante. ” 

Em seguida a este relato de viagem, anexo o texto de Ramon Garriga Miró para 

o jornal El País:  

“Maria Helena Andrés es ya um despliegue personal y uma concepción del 
mundo en que se juntan afinidades y raíces profundas telúrico-históricas-luso-hindú-
brasilenas com mandala incluido, como el SER de lós filósofos pré-socráticos, redondo 
él, único, omnipresente, que descansa su luz en unos paisajes, terrestres y marinos a la 
vez, de puesta de sol trágica, guerrero o bélico, tradicional y moderno, ejemplificando 
lo mismo em el trazo, trazos pictóricos, de origen barroco-romántico-expresionista, y 
em el uso de los colores fundamentales: azul, rojo, amarillo, matizados 
soberanamente, a veces azules com matices de verdes, los cuales  expresan, comunican 
com una dialéctica del Sí y el No, que el mundo es una sucesión de catástrofes, luchas, 
de contrarios, y que el agua, el aire, el fuego y la tierra siguen siendo los quatro 
elementos primordiales y únicos.” 

 
 (Ramón, Garriga Miró, professor de filosofia de la Faculdad de Arquitectura de 

Madri, 23-4-87) 

                                                                                         2 de julho de 2015 
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POR QUE A SEMELHANÇA BRASIL - ÍNDIA  

    

    

    

 

 

 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2014/09/por-que-semelhanca-brasil-india_18.html
http://1.bp.blogspot.com/-9Y9S4oSXDm0/VBrFiqZosPI/AAAAAAAADuM/VJCeDcLlYew/s1600/oriente+ocidente+22+-+C%C3%B3pia.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-kDNzpql0yPk/VBl3rQwCFRI/AAAAAAAADr4/jQES_k9Wy-Q/s1600/C%C3%B3pia+de+oriente+ocidente+1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-LjGu9QhIQ9Y/VBl3uexB7hI/AAAAAAAADsA/TPf6DZOp828/s1600/C%C3%B3pia+de+oriente+ocidente+2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-MBW3370x6sc/VBl3w2bTyRI/AAAAAAAADsI/6oeFuAVxrks/s1600/C%C3%B3pia+de+oriente+ocidente+3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-mNDzpdL41l8/VBl3zfzRwWI/AAAAAAAADsQ/hfGebrDEZGM/s1600/C%C3%B3pia+de+oriente+ocidente+4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-d72MW4idrJo/VBl32Ki1gTI/AAAAAAAADsY/SnSNLqKjfAI/s1600/C%C3%B3pia+de+oriente+ocidente+5.jpg
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O texto abaixo foi escrito por minha amiga Célia Laborne, quando o livro 

"Oriente- Ocidente, integração de Culturas" foi editado. Célia foi minha colega na 

primeira turma da Escola Guignard, mas se dedicou mais ao jornalismo. Célia é, além 

de jornalista, escritora e poeta, atualmente muito reconhecida em Portugal. Ela tem há 

muitos anos, um blog na internet, "Vida em Plenitude", que pode ser acessado através 

desta minha página. 

“Oriente e Ocidente são duas metades que se juntam e se integram, hoje de 

forma maior e mais participada. Porém essa integração começou há muitos séculos 

atrás, segundo os registros culturais e artísticos de vários pesquisadores. Entre eles, a 

artista Maria Helena Andrés, que traduziu suas pesquisas sobre o barroco, os hábitos e 

http://4.bp.blogspot.com/-G5Isk_YRgbs/VBl37eBUo7I/AAAAAAAADsg/uBS7CeAwDV4/s1600/C%C3%B3pia+de+oriente+ocidente+6.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-QPMZTPTCHCE/VBl3-S53xLI/AAAAAAAADso/pcrIJfXpJY4/s1600/C%C3%B3pia+de+oriente+ocidente+7.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-7-pmIMYzPGE/VBl4BaQfrzI/AAAAAAAADsw/dzrPWh_dEBs/s1600/C%C3%B3pia+(2)+de+oriente+ocidente+8.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Na-vpLNl0zQ/VBl4E27_ggI/AAAAAAAADs4/csFUmVCGxKU/s1600/C%C3%B3pia+de+oriente+ocidente+9.jpg
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os costumes do oriente e ocidente, especialmente representados pelo Brasil e a Índia, 

da forma mais viva e perfeita, isto é, dentro de sua arte. 

Viajando várias vezes para a Índia e Goa, Maria Helena estudou e captou a 

semelhança nas estruturas básicas da cultura brasileira e indiana, sobretudo. E dessa 

pesquisa nasceu um belíssimo livro onde há a amostragem pictórica de tradições, de 

folclore, de música, de hábitos, etc, numa sucessão de pranchas coloridas e artísticas. 

Verdadeiros painéis de integração Brasil- Índia.  

Maria Helena teve, na elaboração do livro, a ajuda eficiente e valiosa de sua 

filha, também artista Eliana Andrés – também ela com uma longa estada na Índia.  

O livro, além da apresentação, é todo ele montado em pranchas próprias para 

serem aproveitadas em belíssimos quadros. São trabalhos feitos em momentos de 

inspirada e feliz criatividade da artista. Eles fazem um paralelo, mostrando na parte 

superior do desenho a cena brasileira e no espaço inferior uma equivalente cena 

indiana. 

As pranchas começam mostrando os veleiros portugueses que tomaram o 

caminho das Índias e das Américas e fizeram um importante contato, por certo não o 

primeiro. Vêm em seguida, cenas típicas, festas folclóricas, o Boi-Bumbá, os festejos do 

interior da Índia; as procissões devocionais, com o povo aqui levando imagens cristãs e 

lá divindades do hinduísmo. 

Ou a Igrejinha do “Ó” com seu telhado chinês e os profetas de Congonhas com 

turbantes orientais. 

Também nova semelhança no artesanato. O trabalho dos cesteiros como uma 

grande mandala no centro da prancha, mostra acima e abaixo o povo diligente e 

criativo trabalhando ao ar livre. Ou ainda as cerâmicas de forma muito parecida no 

artesanato popular. 

E o livro é, assim, todo ele um desdobramento de colorido, sensibilidade e, 

sobretudo, profunda pesquisa do que se cultiva, se cria, se crê e se cultua em nossa 

terra e na longínqua Índia. 

Cada prancha é toda uma história, um aprendizado, uma beleza nova, 

valorizada pela explosão do colorido que, nas duas terras, é intenso e vive, além do 

desenho preciso de uma artista tarimbada e consagrada. Maria Helena não se 
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esqueceu de observar também a música, o ritmo, os tambores e as toadas populares 

que soam familiares, segundo ela, aos ouvidos brasileiros. 

O livro é todo uma obra de arte e Maria Helena o apresenta bem quando diz, 

logo no início: 

“Sentindo as semelhanças existentes entre os povos e os contrastes gerados 

pelas diversas culturas, observando como essas culturas se comunicam, começamos a 

perceber que os seres humanos pertencem realmente a uma só e única família. Há 

razões desconhecidas que promovem semelhanças entre povos muitas vezes 

distantes, como a Índia e o Brasil. As terras parecem irmãs. Quando estivemos no vale 

do Jequitinhonha, em Minas Gerais, pudemos sentir, a cada instante, um elo ligando as 

duas culturas, na dança, na música, nos desafios cantados, no artesanato, na 

organização familiar e nas festas populares. 

“Maria Helena Andrés é uma artista do presente, isto é, faz de sua arte 

integração e compreensão entre os povos, ela ensina unidade e fraternidade através 

de sua forma de expressão: a pintura e o desenho, e faz isso sem qualquer 

preocupação de vaidade, personalismo ou visão comercial. ” (Célia Laborne Tavares, 

Estado de Minas, 22/12/1984) 

                                                                                18 de setembro de 2014 
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GLORIOSA IDADE  

       

    

Fotos de Maria Tereza Correia e Maria Helena Andrés 

 

Foi ao som de Noel Rosa e bossa nova, tocando na vitrola recém-consertada, 

que a artista plástica, escritora e professora Maria Helena Andrés recebeu a repórter 

Ana Brant do Estado de Minas em sua casa, no Retiro das Pedras. “O vinil tem um som 

mais quente, por isso gosto de escutar e dançar. Olha que disco mais atual este do 

Noel! Foi feito há muito tempo atrás. Se bobear o que produzi há 50 anos está mais 

atualizado em termos de mercado do que o que produzo hoje. Igual ao Noel Rosa”, 

observa Maria Helena. 

 Prestes a celebrar 90 anos em agosto, ela está às voltas com seus dois blogs, 

Minha vida de artista (mariahelenaandres.blogspot.com) e Memórias e viagens 

(memoriaseviagensmha.blogspot.com), e com a exposição que vai marcar o seu 

http://mariahelenaandres.blogspot.com.br/2012/07/gloriosa-idade.html
http://www.divirta-se.uai.com.br/html/sessao_7/2012/05/26/ficha_agitos/id_sessao=7&id_noticia=53547/ficha_agitos.shtml
http://1.bp.blogspot.com/-IZS1AfIQMFk/UBCZBxQX5eI/AAAAAAAAB_8/h2ADHBztYEs/s1600/20120525164021246.png
http://3.bp.blogspot.com/-Ka1oiz1uijI/UBCXROlJJqI/AAAAAAAAB_Y/ATIDQdpfxnM/s1600/C%C3%B3pia+de+IMG_2723.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-1uh2Yjj8bpE/UBCXZ62pGCI/AAAAAAAAB_o/vGG14VNSM_g/s1600/C%C3%B3pia+de+paisagem+retiro+19.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-irVkWl4iZyE/UBCXWWp4reI/AAAAAAAAB_g/oVOyyhai4G8/s1600/C%C3%B3pia+de+paisagem+retiro+17.jpg
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aniversário. “Tem gente que acha fantástico esconder a idade. Acho fantástico não 

esconder. No Oriente, as pessoas têm o costume de perguntar qual a sua gloriosa 

idade. E tenho uma gloriosa idade. Longevidade é bom sim, mas tem que viver bem. 

Longevidade com hospital não adianta. Vivo bem. A pessoa não pode ficar à toa. 

Quando a cabeça está desocupada, só pensa coisa que não presta e aí não vale a 

pena”, filosofa Maria Helena, que teve sua formação artística com Carlos Chambelland, 

no Rio de Janeiro; Alberto Guignard e Edith Bhering, em Belo Horizonte; e Theodoros 

Stamos, em Nova York. 

A mostra que vai celebrar suas nove décadas de vida e os quase 70 de trabalho 

vai entrar em cartaz no dia 18 de agosto na Galeria Livrobjeto, na Pampulha. Além das 

telas com temas recorrentes, como os barcos e as cidades, e esculturas inspiradas em 

desenhos do concretismo que ela mesmo esboçou, Maria Helena Andrés releva que vai 

apresentar vários pergaminhos, simulando rolos chineses, com pinturas e textos 

produzidos por ela. “Esse projeto vai mostrar o que estou fazendo agora. Não gosto de 

repetir. As pessoas têm essa mania. Gosto de ir renovando minha obra de acordo com 

a idade. A gente se cansa das mesmas coisas, por isso é bom variar. Minha principal 

preocupação é fazer o que sinto vontade, usar a minha criatividade, atender uma 

necessidade interior, mesmo que não atenda o mercado”, preconiza a artista, que 

acredita que um dos segredos de estar tão bem aos 90 anos é ter sempre as mãos 

trabalhando e focar no presente. “Senão elas atrofiam. E, além do mais, não faço 

planos. Não se pode preocupar só com o passado ou o futuro. Viver o presente é o que 

importa e o aqui e agora é sempre mais bonito”, garante. 

 Vivendo há 34 anos em uma casa no Retiro das Pedras, onde também funciona 

seu ateliê, Maria Helena conta que costuma passar uma parte da semana no ‘meio do 

mato’ e outra em Belo Horizonte e que esse contato com a cidade é extremamente 

profícuo. “Costumo passar uns dias aqui e outro em BH. Acho extremamente 

importante ter esse contato com o meio urbano. Não dá para ficar o tempo todo 

isolado. É bom para a cabeça. Tem muita coisa interessante em Belo Horizonte. Seja 

nas artes plásticas ou na música. A cidade está fervilhando em várias áreas”, pontua. 

Mas, sem dúvida, é no alto das montanhas que ela se sente plena. Seja 

contemplando o horizonte, sentindo a natureza, descendo e subindo com destreza as 

escadas sinuosas de sua casa, a artista plástica sequer reclama da baixa temperatura, 

http://www.divirta-se.uai.com.br/html/sessao_7/2012/05/26/ficha_agitos/id_sessao=7&id_noticia=53547/ficha_agitos.shtml
http://www.divirta-se.uai.com.br/html/sessao_7/2012/05/26/ficha_agitos/id_sessao=7&id_noticia=53547/ficha_agitos.shtml
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típica da região, e que se intensifica neste período do ano. “Dou-me muito bem com 

frio e vento. O pessoal diz que sou conservada. Claro, vivo numa geladeira”, brinca, 

enquanto relembra as inúmeras viagens que fez pelo mundo, principalmente para o 

Oriente, como Nepal, Tibete, Japão, Tailândia e Índia, onde chegou a morar por um 

ano. 

Boa parte das experiências vividas nesses países está nos blogs criados por ela, 

que são atualizados semanalmente, com o auxílio da filha Ivana. Maria Helena diz que 

é adepta das novas tecnologias e que isso facilita seu trabalho. A última aquisição foi 

um presente do neto: um iPad. “Gosto muito de mexer com ele, é bem interessante. 

Essas coisas modernas ajudam muito. São importantes como informação e como 

formas de comunicação com o mundo. Tenho muito contato com pessoas de fora do 

país. Meu blog tem cerca de 20 mil acessos e as pessoas ficam curiosas querendo saber 

sobre Guignard, sobre o construtivismo em Minas, momentos que vivenciei bem”, 

justifica. 

Nascida poucos meses depois da Semana de Arte Moderna, Maria Helena 

Andrés acredita que ter vindo ao mundo em uma época tão efervescente 

culturalmente pode tê-la inspirado de certa forma. “Enquanto puder viver nessa Terra, 

que é tão bonita, cheia de cores, sons, com uma natureza maravilhosa, vou aproveitar 

o máximo. É um privilégio e temos sempre que nos manifestar de forma positiva. Se 

for para espalhar negativismo não compensa. É assim que deve ser”, resume. 

                                                                                        25 de julho de 2012 
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FOTOGRAFIA E NATUREZA  

O novo direcionamento do Instituto Maria Helena Andrés, voltado para a 

pesquisa, a reflexão, a catalogação, a conservação e a divulgação da obra da artista, vai 

ao encontro de nossas investigações sobre a história da arte contemporânea. 

Dentro desse contexto de pesquisa e curadoria, a fotografia expandida, no 

campo ampliado da arte, em diálogo com outras expressões artísticas, torna-se uma 

possibilidade de reflexão a partir da experiência dos artistas que compreenderam o 

significado do pensamento de Maria Helena Andrés pautado pela “arte estendida a 

vida”.  

Por outro lado, a questão da preservação da natureza, diante das destruições 

que acontecem ao longo da história da modernidade, se impõe como uma necessidade 

de posicionamento urgente a favor da sustentabilidade ecológica do nosso planeta.  

Foi seguindo essa linha de reflexão que escolhemos trabalhar com os cinco 

elementos da natureza – a terra, a água, o fogo, o ar e o éter – como eixo temático do 

projeto de fotografia ampliada. Mostraremos que os quatro elementos (terra, agua, 

fogo e ar) aparecem registrados através da lente fotográfica e desdobrados em outras 

linguagens artísticas. Já o éter, o invisível, o imponderável, se manifestam de forma 

subjacente unificando os diversos elementos, através de um texto curatorial ou de 

uma manifestação artística voltada para a integração, a exemplo da criação coletiva de 

uma mandala. 

Convidamos artistas com os quais temos afinidades estéticas e afetivas que 

trabalham a fotografia expandida e que tem o olhar do artista plástico, aquele que 

percebe a linha, cor, a luz, a textura, as nuances, o movimento e as formas no espaço, 

através das imagens captadas pela lente fotográfica. Desse encontro do olhar do 

artista com o objeto que se oferece ao seu olhar surge a “fotoplástica”, que é a própria 

do olhar que plasma as imagens com a luz e as aproxima do desenho, da pintura ou da 

escultura. 

Maria Helena Andrés, Eymard Brandão, Jayme Reis e Pedro Ariza Gonzàles são 

artistas diferentes, provenientes do Brasil e da Espanha, representativo de várias 

gerações, mas que têm em comum o uso da fotografia como meio de expressão, em 

sintonia com outras mídias: a escrita, a técnica mista, o livro de artista, o poema visual 

http://www.mariahelenaandres.blogspot.com.br/2013/10/antonio-bento-critico-incentivador-das.html
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sonoro, a performance. Todos eles têm os olhos voltados para a percepção da 

natureza em transformação, seja no céu do Retiro das Pedras de Maria Helena Andrés, 

nas marcas registradas na terra de Eymard Brandão, nas fogueiras de Jayme Reis ou no 

mar Mediterrâneo de Pedro Ariza Gonzàles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expografia: João Diniz 

 

Maria Helena Andrés abre nossa exposição com uma reflexão sobre a natureza, 

o meio ambiente, e com uma postura ambientalista frente à destruição das montanhas 

de Minas. Seu pensamento nos dá a chave da mostra, pautada pelos cinco elementos 

da natureza. Suas fotografias registram o ambiente em que ela vive, o entorno do 

Retiro das Pedras, as montanhas da Serra da Calçada e o céu de Minas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O olhar expandido do alto das montanhas, em perspectiva atmosférica, toca as 

pedras cor de ferrugem no primeiro plano, acolhe o verde aveludado do vale, alcança 

as montanhas em diferentes nuances de azuis, encontrando o desenho das nuvens, o 
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brilho do sol e a transparência do céu no horizonte. O olhar sensível de Maria Helena 

que capta a respiração das montanhas e o seu encontro com o céu é o mesmo que 

perpassa a transparência e a leveza de suas pinturas e os movimentos orgânico de suas 

esculturas, englobando o todo, o cosmos, o infinito. Maria Helena ama as montanhas 

de Minas, abraça a Serra da Moeda, e, junto com os ambientalistas de nossa terra, a 

exemplo de Frans Krajcberg, denuncia o desaparecimento da paisagem mineira pela 

ação destrutiva das mineradoras. 

O diálogo de Eymard Brandão com a fotografia surge como complemento de 

seu trabalho artístico dentro do ateliê. No silencio de seu ateliê Eymard refina os 

pigmentos naturais e os resíduos minerais usando trituradores e peneiras, constrói os 

objetos com diversos materiais e sucatas, pinta os suportes, explorando a cor, a 

matéria, a linha, a textura, e, no final do processo, registra seus trabalhos através da 

fotografia digital. Mas, no deslocamento do seu ateliê exterior, imerso na paisagem ao 

redor, o artista fotografa as marcas de tapume, paredes, portões desgastados pelo 

tempo e aquelas deixadas no solo pelos tratores e caminhões que trabalham na 

construção de estradas ou no calçamento da rua.  

Entre o trabalho de diversas máquinas Eymard vai registrando o que o cerca, o 

sensibiliza e atrai o seu olhar, usando a lente fotográfica. O que interessa ao artista é 

registrar aquele momento do encontro de seu olhar com o objeto anônimo, o olhar 

criativo e plástico que percebe, na vida cotidiana e na natureza, fragmentos de 

realidade transfigurados em arte. Na série Solo e Subsolo, que dá continuidade à sua 

pesquisa com a fotografia, integrada aos pigmentos e resíduos minerais, o artista 

estabelece uma relação entre a fotografia e a matéria, o olhar macro focado nas 

cicatrizes da terra e o reaproveitamento dos resíduos e pigmentos encontrados no 

solo. Essas marcas registradas pela fotografia são justapostas aos trabalhos em técnica 

mista, estabelecendo um diálogo entre opostos, uma mestiçagem que consiste na 

justaposição de elementos heterogêneos e ao mesmo tempo íntegros, distinguíveis 

uns dos outros. 
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Jayme Reis apresenta a fotografia das fogueiras que surgem engolindo igrejas, 

padres, caveiras, bonecas, cadeiras, barcos, aviões e corações apaixonados. As 

fogueiras saltam do espaço bidimensional dos entalhes em madeira e das estórias 

eróticas em photoshop para o espaço real e se mesclam com a vida, a obra e 

performance do artista. São verdadeiros rituais dionisíacos que acontecem no espaço 

apropriado do ateliê, a exemplo da Fogueira da Despedida, realizada sobre a égide de 

Fênix, no quintal de sua casa-ateliê, em Tiradentes, onde o artista queimou “obras 

eternamente inacabadas”. As fogueiras, associadas à imagem da combustão, 

simbolizam a destruição e transformação da obra, apontando a importância do 

processo na criação artística. A fotografia é usada por Jayme como registro do evento 

e, quando mescladas aos registros das procissões da Semana Santa, se transformam no 

livro de artista. A Série Epihania, termo religioso referente à aparição divina, foi 

apropriado pelo artista para designar esses trabalhos, remetendo ao homem que 

observa fogueiras durante um ritual da Igreja Católica. O olhar crítico de Jayme Reis 

capta os momentos de transformação do fogo nos objetos, a mudança das formas e 

das cores iluminadas em contraste com o fundo negro, configurando uma visão 

barroca e uma crítica bem-humorada da arte e da vida. 
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Pedro Ariza Gonzàles tem o mar no olhar. Ele também focaliza o processo, a 

transformação, o movimento e a transparência da água no mar Mediterrâneo, o azul 

das pedras na praia e a luz do céu no horizonte. A força e a exuberância da paisagem 

em seu estado natural é apresentada na série Gratitud como um agradecimento à vida 

e à natureza. Essa série se completa na série Contact, que focaliza o movimento da 

dança, do corpo humano, despejado e nu, em contato com outro corpo. A paisagem 

natural da praia é preenchida pela performance de um homem e de uma mulher, 

revelando a paisagem do corpo humano. O olhar transgressor de Pedro foca o corpo 

do homem e da mulher, representados fora dos padrões da beleza ocidentais, 

revelando a beleza interior que se apresenta no movimento da dança, tal como esta se 

manifesta nos rituais das tribos indígenas. Olhar generoso, que percebe a grandeza, a 

exuberância e a maravilha da natureza como uma gratidão da vida. A sutileza do olhar 

de Pedro revela o seu respeito pela natureza em seu estado natural e vai ao encontro 

do olhar de Sebastião Salgado, que nos apresenta, na série Gênesis, um “hino visual à 

grandeza e à fragilidade da natureza” em seu estado primordial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Sebastião Salgado, inaugurando a série Gênesis, “a descoberta do mundo 

virgem e de grande beleza foi a experiência mais gratificante de minha vida”. Ao 

prosseguir um sonho romântico em busca de um mundo primitivo, ainda intocável, 

mostrando a natureza no seu apogeu encontrada nos santuários ecológicos em 

diferentes regiões da Terra, Sebastião Salgado não só faz uma homenagem à origem 

da natureza, como também nos convida a participar do grande desafio de lutar pela 

preservação de nosso planeta Terra. 
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Embora não esteja participando dessa exposição, a fotografia de Sebastião 

Salgado está presente no nosso olhar, em sintonia com a nossa proposta curatorial. 

Convidamos o público a compartilhar a experiência dos artistas com a 

fotografia e a natureza e a possibilidade de discutir questões contemporâneas como a 

arte, a natureza, o corpo e o cuidado com o nosso planeta. 

Marília Andrés Ribeiro  

20 de janeiro de 2015 

 

 


